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Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy 

 

 

Wprowadzenie 

 

Utrzymujące się w wielu krajach wysokie bezrobocie i dezaktywizacja 

części zasobów pracy wymuszają konieczność wprowadzania reorganizacji 

instytucjonalnej polityki rynku pracy w kierunku bardziej skutecznego i 

efektywnego systemu oraz przewartościowanie niektórych aspektów 

prowadzonych działań w kontekście lepszego adresowania aktywnych form 

wsparcia
1
. Współcześnie wydaje się oczywiste, że  proste wprowadzanie środków 

pomocowych czy rozszerzenie palety programów aktywizacyjnych i zawodowych 

nie rozwiążą problemu wysokiego bezrobocia. Powstaje pytanie o kształt 

instytucjonalny polityki rynku pracy, podział odpowiedzialności i zadań 

służących przede wszystkim odbiorcom usług
2
.  

Obserwowanym przez ostatnią dekadę problemem programów 

aktywizujących są ich rosnące koszty przy relatywnie przeciętnej efektywności i 

skuteczności. Publiczne służby zatrudnienia w dalszym ciągu zadowalają się 

efektywnością brutto a nie netto, odnoszoną dodatkowo do grupy kontrolnej, a nie 

tylko do uczestników programów aktywizacji. Oznacza to w praktyce, że 

rzeczywista efektywność programów i projektów APRP może być znacznie 

niższa, aniżeli pokazują to oficjalne statystyki instytucji zarządzających 

programem.  

W celu zwiększenia skuteczności programów społecznych jednym z 

elementów zmian w prowadzonych politykach rynku pracy na świecie jest 

kontraktacja przez publiczne służby zatrudnienia usług aktywizacyjnych do 

niepublicznych interesariuszy prywatnych i pozarządowych, które to podmioty 

                                                 
1 J. Męcina, Niewykorzystane zasoby – nowa polityka rynku pracy, Warszawa 2013. 
2 M.Grewiński (red.), Polityka rynku pracy w Polsce – w poszukiwaniu polskiego modelu 

kontraktacji usług, Warszawa 2015.  
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powinny specjalizować się w różnorodnej specyfice i potrzebach grup osób 

bezrobotnych i oferować im dostosowane do nich, zindywidualizowane usługi, 

które powinny wpływać na zmianę ich sytuacji społecznej i zawodowej.   

Kontraktowanie usług rynku pracy, szczególnie usług aktywizacyjnych, 

stanowi osobny dyskurs w debacie dotyczącej racjonalności (efektywności i 

skuteczności) polityki rynku pracy, ale stanowi istotne wyzwanie wobec działań 

reformatorskich na poziomie  systemowym i organizacyjnym. Dylematy 

kontraktowania dotyczą wielu zagadnień proceduralnych wpisanych w mocne i 

słabe strony instytucji działających w ramach różnych sektorów (publicznego, 

prywatnego, pozarządowego), m.in. stylów zarządzania nimi, własnych interesów 

kadr służb społecznych, modelu wielopoziomowej współpracy i partnerstwa 

międzysektorowego
3
, zakładanych rezultatów kontraktacji i przyjętych 

wskaźników. Kontraktacja zakłada podzielenie się odpowiedzialnością i 

zadaniami w dostarczaniu usług przez PSZ z innymi interesariuszami, w tym 

przede wszystkim agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi i 

podmiotami dialogu społecznego. Podmioty samorządowe (publiczne) udzielają 

usług, ale za pośrednictwem bezpośrednich producentów (dostawców) usług 

(podmioty rynkowe i pozarządowe). Publiczne służby zatrudnienia otrzymują 

nową rolę koordynatora i operatora usług rynku pracy, ale nie bezpośredniego 

dostarczyciela.  

Należy podkreślić, że nową rolę dla publicznych służb zatrudnienia w 

świadczeniu podstawowych usług zatrudnieniowych wskazują już od lat dokumenty 

Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi urzędy pracy powinny być traktowane jako jedne z 

istotniejszych podmiotów programowania regionalnej i lokalnej polityki rynku pracy 

przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz przyrostu nowych 

miejsc pracy i rozwoju zasobów ludzkich4.  

                                                 
3 M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze 

gospodarki społecznej, WSP TWP, Warszawa 2011; M. Grewiński, A. Karwacki, Pluralizm i 

międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych, Warszawa 2010. 
4
 Por. P. Thuy, E. Hansen, D. Price, The Public Employment Service in Changing Labour Market, 

Geneva, ILO, 2001. W kontekście globalizacji oraz wolnego przepływu kapitału, usług, siły 

roboczej poszczególne gospodarki państw EU są bardziej współzależne niż kiedykolwiek w 

przeszłości (każde 200 euro na 1000 przepływa w ramach handlu wspólnotowego; 70% części 

każdego samochodu produkowanego w UE jest wyrabiana w innym kraju), stąd zagrożenia 

społeczno-ekonomiczne takie jak widmo bezrobocia, było przewidywane już wcześniej. Przed 

widmem bezrobocia, nierównomiernej elastyczności rynków pracy i ich ograniczeń przestrzegał 

już w latach 80-tych niemiecki polityk społeczny Herbert Giersch, który ukuł między innym 

termin projektowanej „eurosklerozy” dla zjawiska i tendencji, które mogą zmniejszyć 

konkurencyjność rynku EU i dokonać jego stagnacji, co do pewnego stopnia obserwujemy 
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Kontraktowanie usług a wielosektorowa polityka społeczna 

 

Teoretycznego zakorzenienia procesu kontraktowania usług w polityce 

rynku pracy warto poszukać w koncepcji wielosektorowej polityki społecznej, 

która polega na  włączaniu do realizacji usług, poza publicznymi podmiotami, 

także innych,  różnorodnych  interesariuszy zewnętrznych
5
: 

Rysunek 1. Stokrotka Dobrobytu – autorski model wielosektorowej polityki 

społecznej M. Grewińskiego. 

 

 

 

 

Źródło: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa 

opiekuńczego, Warszawa 2009. 

 

                                                                                                                                      
obecnie. Więcej na ten temat por. A. Szymańska, Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności 

rynku pracy w krajach OECD, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 7. 
5
 Definicja wielosektorowej polityki społecznej to: „działalność różnorodnych podmiotów w 

ramach aktywności społecznej sektora publicznego, obywatelskiego, prywatnego i nieformalnego, 

służąca zaspokajaniu potrzeb socjalnych obywateli oraz łagodzeniu i/lub eliminowaniu kwestii 

społecznych przy wykorzystaniu potencjału pluralistycznego państwa opiekuńczego, 

społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, w duchu współodpowiedzialności za 

spójność i integrację społeczną oraz bezpieczeństwo socjalne” (więcej na ten temat w M. 

Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP 

TWP, Warszawa, 2009). 
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 Koncepcja  wielosektorowości ściśle związana jest z procesem 

kontraktacji i przekazywaniem części kompetencji sektora publicznego w 

obszarze polityki społecznej i rynku pracy nie tylko innym instytucjom 

publicznym (np. w ramach decentralizacji i delegowania zadań ze szczebla 

centralnego na szczebel regionalny czy lokalny), ale przede wszystkim 

delegowanie dostarczania usług rynku pracy do sektora prywatnego, 

pozarządowego oraz  innym mniej sformalizowanym podmiotom
6
. W praktyce  

model relacji wielosektorowych może przybierać różnorodne formy: 

-          wewnątrzbranżowy   np. publiczne instytucje zatrudnienia (MPiPS,  

WUP, PUP); 

 wewnątrzsektorowy  w ramach instytucji z tego samego obszaru polityki 

rynku pracy (PSZ, OHP, inne instytucje rynku pracy). 

 zewnątrzsektorowy   NGO’s, biznes, kościoły i związki wyznaniowe, 

podmioty ekonomii społecznej, uczelnie, inni interesariusze. 

Z punktu widzenia teoretycznego autorem koncepcji współpracy 

międzysektorowej – third party government – jest Amerykanin L. Salomon, który 

w 1981 r. przedstawił w swoich pracach założenia idei partnerstw społecznych. 

Uznał on, że współpraca międzysektorowa jest najbardziej efektywnym sposobem 

realizacji zadań publicznych
7
. W tym duchu rozwinęły się mechanizmy kreujące 

sposoby współpracy między partnerami określane między innymi – kulturą 

kontraktu i kulturą dotacji
8
. Pierwsza z nich polega na zawieraniu przez 

                                                 
6
 Modelowym przykładem odegrania kluczowej roli III sektora w kształtowaniu polityki rynku 

pracy jest Hiszpania przełomu lat 80-tych i 90-tych XX w., gdzie tradycja silnego zaangażowania 

organizacji pozarządowych została odziedziczona jeszcze z okresu generała Franco, kiedy to 

właśnie krytyka i opór jego dyktatury spowodowały rozkwit organizacji lokalnych. Stąd również 

do dzisiaj sektor organizacji pozarządowych w zakresie rynku pracy jest ściśle związany z 

rozwojem społecznym na poziomie lokalnym (Por. M. Danecka, Bezrobocie i instytucje rynku 

pracy, Warszawa 2005, ss.178-179. 
7
 Zob. L. M. Salomon, , Public Policy 29/1981. Rethinking Public Management: Third Party 

Government and the Changing Forms of Public Action. Partnerstwo międzysektorowe to według 

Salamona współpraca między rządem a podmiotami nierządowymi, w której rząd dostarcza 

fundusze i programuje politykę usług społecznych, a organizacje pozarządowe (lub inne 

podmioty) zajmują się świadczeniem tych usług dla określonych grup beneficjentów. Koncepcja 

współpracy międzysektorowej Salamona miała stanowić alternatywę dla teorii zawodności 

państwa i teorii zawodności rynku, według których funkcją organizacji non-profit jest 

zaspokajanie potrzeb tych grup, które zostały pominięte przez sektor publiczny i komercyjny. W 

modelu Salamona NGO´s nie są już substytutami lub rezyduami, ale pełnowartościowymi 

partnerami rządu w świadczeniu usług publicznych. 
8
 M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007, s. 123; zalety 

społeczno-ekonomiczne tych dwóch modeli wielosektorowego podejścia do partnerstw wydają się 

oczywiste: poprzez współpracę może odbywać się transfer know-how, łączenie potencjałów i 

doświadczeń, wiedzy, umiejętności osób zaangażowanych w wielosektorowe partnerstwo. 



5 

 

administrację publiczną kontraktu na realizację zadań publicznych z podmiotami 

sektora biznesowego lub społecznego, co możemy obserwować w prowadzonych 

choćby przez MPiPS pilotażach programów zlecających aktywizację 

najtrudniejszych grup bezrobotnych rynkowi komercyjnemu (agencje 

zatrudnienia, przedsiębiorcy). Wybór wykonawcy wówczas następuje najczęściej 

na podstawie przetargu publicznego lub konkursu ofert. W przypadku tego 

modelu partnerstwa – kultura kontraktu nie prowadzi do budowy równoważnego i 

pełnego partnerstwa, gdyż zasady współpracy narzuca sytuacja na rynku. 

Natomiast drugi model – kultura dotacji – polega bardziej na wspieraniu 

finansowym działalności prowadzonej przez organizację lub grupę organizacji, 

poprzez na przykład tzw. „darowiznę z poleceniem”. Ta forma współpracy, w 

warunkach polskich, najczęściej występuje w relacjach władzy publicznej z 

organizacjami pozarządowymi.  

 Wobec dylematu, o jaką formę współpracy i relacji oprzeć partnerstwo 

pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a podmiotami niepublicznymi, stają 

dziś w Polsce inicjatywy, które szukają nowych, alternatywnych form aktywizacji 

dla choćby najtrudniejszych grup bezrobotnych w obszarze działania 

wspomnianych – trzeciego sektora jak i rynku komercyjnego. I tak choćby 

przygotowany przez MPiPS projekt: „Partnerstwo dla pracy” – pilotaż testujący 

model kontraktacji aktywizacyjnych w trzech województwach (mazowieckim, 

dolnośląskim i podkarpackim) rozważając w swych punktach wyjścia trzy formy 

relacji (współpraca, konkurencja, komplementarność)
9
 pomiędzy podmiotami 

prywatnymi (agencje zatrudnienia) a urzędami pracy dochodzi do znaczącego 

wniosku:  

…Celem współpracy w zakresie usług zatrudnienia powinna być poprawa 

sposobu obsługi polskiego rynku pracy, a nie prywatyzowanie urzędów pracy. 

Należy wspólnie szukać skutecznego sposobu delegowania usług na zewnątrz i 

tworzenia takiego modelu, żeby z jednej strony był on komplementarny, a z 

drugiej strony, żeby dawał możliwość obiektywnego doboru partnerów do 

realizacji aktywnej polityki rynku pracy. Współpraca pomiędzy urzędami pracy a 

                                                                                                                                      
Prowadzi to do: …interdyscyplinarne-go podejścia do rozwiązywania problemów lokalnych i może 

generować wysoką wartość dodaną oraz efekty multiplikacji i synergii (ibidem, s. 199). 
9 Więcej na temat relacji sektorowych: por. S. Kamiński, Organizacje pozarządowe jako podmioty 

polityki społecznej w Polsce po 1989 r., Wrocław 2005 lub M. Grewiński, S. Kamiński, 

Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007. 
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innymi instytucjami działającymi na rzecz rynku pracy powinna być oparta 

wyłącznie na zasadach wzajemnego porozumienia, zaufania i partnerstwa, a nie 

na zasadzie konkurowania o klienta na rynku pracy. Świadczenie usług rynku 

pracy powinno być wspólną odpowiedzialnością różnych podmiotów i powinno 

opierać się o wspólnie wypracowane procedury. Agencje zatrudnienia nie muszą 

być rozwiązaniem alternatywnym, ale komplementarnym, wspierającym działania 

urzędów pracy
10

. 

Niewątpliwie rodzaje współpracy poprzez partnerstwa trudno jest 

całkowicie sformalizować; im zawsze raczej będzie towarzyszyć jakiś element 

elastyczności i dynamiczności związany ze specyfiką partnerów dlatego w 

projekcie MPiPS u bardziej chodziło o wypracowanie brakującej lub 

nadszarpniętej płaszczyzny współpracy i zaufania, tak jak choćby w przypadku 

PSZ i rynku komercyjnego (AZ). Stąd też warto przypatrzeć się nieco relacjom 

tych dwóch tak odmiennych podmiotów, gdzie narastająca przez lata przepaść 

wykształciła i pozostawiła zbyt wiele nieufności i podejrzliwości. 

W procesie prywatyzacji i urynkowienia usług rynku pracy można 

zaobserwować następujące zjawiska i tendencje. Organy władzy publicznej 

wycofując się z bezpośredniej realizacji pewnych zadań, nie rezygnują całkowicie 

z wpływu za ich wykonanie, zachowując instrumenty kontroli i nadzoru, czy też 

wydawania zezwoleń. W przypadku prób kontraktacji usług rynku pracy na 

gruncie europejskim proces prywatyzacji przejawia się zazwyczaj w zlecaniu 

zadań bądź dopuszczeniu podmiotów prywatnych do świadczenia usług 

równolegle z podmiotami publicznymi. Zazwyczaj zlecanie zadań przyjmuje 

formę partnerskiej współpracy (partnerstwo publiczno-społeczne i publiczno-

prywatne) lub organizowania procesu zlecania usług w zgodzie z prawem 

zamówień publicznych. W oparciu o przetargi zleca się usługi rynku pracy 

między innymi w Niemczech i w Danii oraz w Wielkiej Brytanii
11

. Urynkowienie 

                                                 
10 Partnerstwo dla pracy…., op. cit., s. 18. 
11

 W niemieckim systemie kontraktacji zlecanie usług zatrudnieniowych podmiotom zewnętrznym 

odbywa się w drodze przetargu, organizowanego przez Federalną Agencję Zatrudnienia. Zakup 

usługi poprzedza zebranie zapotrzebowania od wszystkich Regionalnych Agencji Zatrudnienia 

(bierze się pod uwagę liczbę bezrobotnych, czas pozostawania na bezrobociu, itd.). Na podstawie 

otrzymanych danych Regionalne Centrum Zakupów rozpisuje przetarg (organizowany na 

poziomie centralnym), w którym udział może wziąć każdy zainteresowany podmiot. Kryteria 

oceny nadesłanych ofert to: jakość świadczonych usług (60% oceny) oraz cena (40% oceny) 

(Załącznik nr 1 do Projektu pilotażowego Partnerstwo dla pracy. 
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usług wymusza wprowadzenie większej konkurencyjności dostawców co 

zwiększa szanse na wyższą skuteczność i efektywność usług, które do tej pory 

podlegały monopolowi publicznemu. Powinien zwiększać się również dostęp do 

usług. W założeniu towarzyszyć powinno takiemu procesowi urynkawiania 

zmniejszanie kosztów i wydatków państwa na cele socjalne; a jeśli nawet wydatki 

socjalne państwa nie zmniejszają się to następuje zwiększenie podmiotów 

produkujących usługi i naturalnie rozszerza się podaż usług
12

. 

Kontraktacja jest jedną z form deregulacji usług rynku pracy. O tym, iż 

zadania aktywizacji zawodowej nie muszą być wykonywane przez publiczne 

służby w pojedynkę, a współpraca publicznych i prywatnych agencji pracy oraz 

pracodawców, oparta na synergii i komplementarności usług, może lepiej 

odpowiedzieć na wyzwania, które stoją przed polską gospodarką i rynkiem pracy, 

wskazywała np. Rada Rynku Pracy PKPP Lewiatan już 2009 roku
13

. Polskie 

przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy jeszcze przed 

ostatnią nowelizacją (marzec 2014) dawały zwłaszcza prawne możliwości do 

kontraktowania usług rynku pracy14, jednak w praktyce do czasu pierwszych 

pilotażowych programów, rozwiązania te ograniczały się do delegowania na zewnątrz 

usług związanych głównie z doskonaleniem zawodowym i podnoszeniem 

różnorakich kwalifikacji (zwłaszcza tzw. kwalifikacji miękkich – jak organizacja 

szkoleń). Przyswajając w Polsce szeroki wachlarz doświadczeń europejskich 

dotyczących kontraktacji sięgnięto zwłaszcza po rozwiązania takich rynków pracy 

jak:  

 brytyjski, gdzie przewiduje się m.in. finansowanie działań realizowanych 

na rzecz bezrobotnych przez podmioty prywatne, w powiązaniu z oceną 

ich efektywności zatrudnieniowej, 

 niemiecki, gdzie zakłada się zlecanie usług podmiotom zewnętrznym w 

drodze przetargu, organizowanego przez Federalną Agencję Zatrudnienia, 

                                                                                                                                      
http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/WRPRP/Pilotaz/Za%C5%82.%20Nr%201%20do

%20pilota%C5%BCu%20Kontraktowanie%20w%20PES.pdf.   28.02.2015). 
12

 Por. M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia 

społecznego w Polsce, WSP TWP, Warszawa 2011. 
13

 Materiał po konferencji „Aktywizacja zawodowa – nowe spojrzenie” z kwietnia 2011 r. , s. 3. 

http://ingeus.pl/pages/aktualnosci/67/publikacje_i_materia_y.html. 04.03.2015. 
14

 W Polsce już od 1990 r. istniały podstawy prawne do prowadzenia pośrednictwa pracy przez 

podmioty niepubliczne. Możliwości takie stworzyła ustawa z 29 grudnia1989 r. o zatrudnieniu . 

DzU z 1989 r., nr 75, poz. 446. 

http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/WRPRP/Pilotaz/Za%C5%82.%20Nr%201%20do%20pilota%C5%BCu%20Kontraktowanie%20w%20PES.pdf.%20%20%2028.02.2015
http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/WRPRP/Pilotaz/Za%C5%82.%20Nr%201%20do%20pilota%C5%BCu%20Kontraktowanie%20w%20PES.pdf.%20%20%2028.02.2015
http://ingeus.pl/pages/aktualnosci/67/publikacje_i_materia_y.html
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 francuski, gdzie publiczne służby zatrudnienia zlecają część usług 

wykonawcom zewnętrznym, a także w ramach partnerstwa z innymi 

instytucjami publicznymi realizują zadania na rzecz grup w trudnej 

sytuacji na rynku pracy,  

 duński, gdzie przy kontraktowaniu usług rynku pracy duże znaczenie ma 

także współpraca z gminami
15

.  

Z europejskich doświadczeń wynika dość jasno
16

, iż sektor prywatny 

tworzy wartość dodaną wspierając tych klientów, którym najtrudniej pomóc, tych 

którzy wymagają indywidualnego wsparcia mierzonego być może większą liczbą 

godzin, bardziej innowacyjnym podejściem w przywracaniu ich na rynek pracy 

oraz wsparciem po rozpoczęciu zatrudnienia w celu jego utrzymania, czego nie są 

w stanie wciąż zapewnić w Polsce publiczne służby zatrudnienia i inne 

pomocnicze jednostki. Zanim jednak przejdziemy do dylematów i przeglądu 

niuansów związanych z kontraktowaniem usług, spójrzmy przeglądowo, jak z 

punktu widzenia teoretycznego i akademickiego opisuje się kontraktację. Według 

M. Rymszy, kontraktowanie to …zlecanie przez administrację rządową i 

samorządową w ramach umów kontraktowych realizacji usług publicznych 

podmiotom niepaństwowym. C. Turbin uważa, że kontraktowanie traktuje się jako 

… instrument, przez który dobra i usługi wymagane przez rządowe departamenty 

dostarczane są od prywatnego sektora. Z kolei K. Kowalska przyjmuje, że 

kontraktowanie to …transakcja o wyraźnej strukturze, w której partnerzy 

przyjmują na siebie konkretne zobowiązania i określają je mianem kontraktu, a 

według Furubonta i Richtera …kontrakt może być rozumiany jako dwustronna 

transakcja, w której dwie strony zgadzają się co do pewnych swoich zobowiązań. 

Oprócz porozumienia się stron w sprawach swoich relacji (planowanie relacji), 

istnienie legalnych zasad (prawne egzekwowanie) jest uznane za 

charakterystyczną cechę kontraktu
17

. 

Z punktu widzenia polskich, systemowych rozwiązań, kontraktowanie 

może być realizowane zarówno przez publiczne pomioty centralne, jak i publiczne 

instytucje samorządowe – MPIPS, WUP, PUP. W przypadku kontraktacji zadań 

                                                 
15

 Partnerstwo dla pracy …, op. cit. 
16 Więcej o tym zobacz m.in. M. Grewiński (red.), Polityka rynku pracy -  w kierunku polskiego 
modelu kontraktacji usług, Warszawa 2015.  
17

 Porównaj do definicji przedstawionych w: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – 

o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa 2009.  
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między zlecającym podmiotem publicznym a przyjmującym zadanie podmiotem 

pozarządowym dochodzi do quasi-rynkowej transakcji.  

Kontraktacja oraz wszelkie formy partnerstwa publiczno-społecznego czy 

publiczno-prywatnego na rynku pracy to jedna z kluczowych innowacji i zmian 

systemowych, których szybkie wdrożenie jest oczekiwane przez różne strony; 

również sam projektodawca ich powszechnego zastosowania w Polsce – MPiPS – 

akcentuje jej priorytetowość przy innych zamierzeniach
18

, które jeszcze nie 

spotkały się z ich legislacyjną materializacją. Być może wynika to z ich większej 

inwazyjności i skomplikowania – np. koniecznej reformy systemu pomocy 

społecznej, która także powinna zmierzać w kierunku rozwoju welfare pluralism. 

Mimo bowiem reformy, PSZ do dziś czekają na realizację rozwiązań wcześniej 

zapowiadanych takich jak: integracja informacji pomiędzy PUP–OPS, oddzielenie 

ubezpieczenia społecznego od statusu bezrobotnego, większa integracja 

pośrednictwa i doradztwa zawodowego, polepszenie regularności wskaźników 

efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, przy autonomii w gospodarowaniu 

środkami Funduszu Pracy – i przy kryterium oceny jakości i efektów PUP; 

koordynacja na poziomie regionalnym oraz pomoc najsłabszym PUP w uzyskaniu 

właściwych standardów. Aby można rozpocząć realizację tych postulowanych 

celów, to oprócz zmian legislacyjno-prawnych muszą jednocześnie zostać 

spełnione pewne warunki sine qua non natury organizacyjnej ze strony PSZ. 

Przede wszystkim konieczna jest dalsza i permanentna profesjonalizacja kadr i 

wprowadzenie standardów pracy PUP celem zapewnienia minimalnego poziomu 

jakości usług oferowanych przez nie bezrobotnym. Profesjonalizacja i 

podniesienie efektywności kadry urzędniczej administracji pracy, zwłaszcza w 

kontekście prowadzonych przez PSZ usług rynku pracy w postaci pośrednictwa i 

doradztwa będzie możliwa, kiedy ograniczy się jednak obowiązki administracyjne 

                                                 
18

 Jacek Męcina, wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, współautor reformy oraz 

odpowiedzialny za jej implementację, tak m.in. widzi jej szczegółową realizację: …Jeszcze w tym 

roku planujemy uruchomienie procedury wyłonienia operatorów w każdym województwie. Tymi 

działaniami obejmiemy łącznie blisko 20 tys. bezrobotnych, a docelowo w okresie najbliższych 3-4 

lat nawet 200 tys. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem spójnej i w miarę jednolitej 

dokumentacji, analizujemy doświadczenia z przeprowadzonych pilotaży, pracujemy nad 

doprecyzowaniem niektórych zapisów i zasad, tak aby programy mogły ruszyć bez zakłóceń w 

pierwszych miesiącach 2015 roku. Jeszcze w 2015 roku w ramach rezerwy możliwe będzie 

uruchomienie kolejnych programów, o ile województwa zgłoszą takie zapotrzebowanie cyt. za: 

Męcina o efektach reformy: Urzędy pracy muszą być efektywne, Gazeta Prawna.pl, 2014, 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/823815,mecina-urzedy-pracy-musza-byc-

efektywne.html 10.01.2015. 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/823815,mecina-urzedy-pracy-musza-byc-efektywne.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/823815,mecina-urzedy-pracy-musza-byc-efektywne.html
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powiatowych urzędów pracy (np. na pośredniku pracy zatrudnionym w PUP ciąży 

aż 27 zadań, z czego 75% stanowią obowiązki administracyjne)
19

. Ponadto przy 

liczbie około 2 mln bezrobotnych i 7,5 tys. doradców zawodowych, osiągnięcie 

ambitnych celów aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, czy tych już wykluczonych, jest zadaniem na pograniczu 

wykonalności. Gdyby się jednak udało osiągnąć zamierzone przez MPiPS 

wskaźniki, i to nie tylko w perspektywie Strategii Polska 2030
20

, gdzie również 

sporo się mówi o kontraktacji i współpracy z podmiotami prywatnymi na rynku 

pracy, to przed podmiotami decyzyjnymi w Polsce wciąż spore wyzwania, które 

muszą zostać zrealizowane wcześniej, takie jak choćby: odciążenie urzędów pracy 

od procedur biurokratycznych i dzięki temu przekazanie rozliczania składek 

zdrowotnych, zmniejszenie liczby zatrudnionych do obsługi administracyjnej na 

rzecz zwiększenia liczby pośredników i doradców zawodowych, poszerzenie 

autonomii w doborze instrumentów i zarządzaniu lokalnym rynkiem pracy, 

poprawa wskaźników dostępności usług aktywizacyjnych (skrócenie czasu 

oczekiwania na usługę aktywizacyjną i wzrost liczby osób objętych usługami 

aktywizacyjnymi). Deficyty i wady funkcjonowania PSZ w Polsce zostały przez 

ostatnie lata dość skrupulatnie zdiagnozowane i przeanalizowane
21

, stąd 

                                                 
19

 …Pod koniec 2011 r. łącznie w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy zatrudnionych 

było 23 638 pracowników, co oznacza, że na jednego pracownika (PUP i WUP łącznie) 

przypadało 84 bezrobotnych. Ale już na jednego pośrednika pracy w powiatowym urzędzie pracy 

przypadało 547 bezrobotnych, a na jednego doradcę zawodowego w powiatowych urzędach pracy 

przypadało aż 1 238 osób bezrobotnych. W równie trudnej sytuacji są specjaliści zajmujący się 

organizacją szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych: na 

jednego specjalistę ds. rozwoju zawodowego w końcu 2011 r. przypadało w urzędach pracy 2 160 

bezrobotnych (choć trzeba odnotować znaczący postęp od 2005 roku kiedy było to aż 11 092 

bezrobotnych. cyt. za: Partnerstwo dla pracy, …op. cit., s. 16 . 
20

 Strategia 2030 zawiera rekomendacje, zgodnie z którymi należy stworzyć system, w którym 

urzędy i inne agencje oferujące programy aktywizacji bezrobotnych będą skutecznie motywowane 

do tego, by objąć swoimi działaniami przede wszystkim osoby o najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy: słabo wykształcone, starsze, bez doświadczenia zawodowego lub długotrwale bezrobotne 

(Por. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 

Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji. Warszawa, 11 stycznia 2013r. 

https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf . 

08.03.2015). 
21

 Por. U. Sztanderska, Publiczne służby zatrudnienia a wyzwania rynku pracy, w: Analiza 

funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, MPiPS, 

Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008, s. 145; I. Wójcicka, K. Sztandar-Sztanderska, M. 

Zielińska, Klienci powiatowych urzędów pracy, w: Analiza funkcjonowania urzędów pracy…, op. 

cit., s. 50; I. Kukulak-Dolata, Powiatowe urzędy pracy jako instytucje rynku pracy. Analiza 

wyników badań", w: I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji 

zatrudnienia na rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2007, s. 76; A. Szewczyk, Informacja w walce z 

bezrobociem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 110. 
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rozpoczęta w 2014 roku reforma to jedna z pierwszych odsłon zmian, które 

czekają instytucje i podmioty polityki rynku pracy. Obok tych najpowszechniej 

wymienianych słabych stron, warto zaznaczyć też te o naturze bardziej 

społecznej: przede wszystkim zawodność i marnotrawstwo środków sektora 

publicznego – sektor ten bowiem wytwarza przede wszystkim te dobra publiczne, 

które cieszą się poparciem większości społeczeństwa. Nieproporcjonalnie wiele 

dóbr i transferów usług jest przejmowanych przez klasę średnią, która dysponuje 

największym potencjałem wyborczym. Naciski grup interesu na sektor publiczny 

powodują osiąganie niewspółmiernych korzyści do tych, jakie mogłyby wynikać z 

zastosowania kryterium sprawiedliwości społecznej. Działalność tego sektora 

może być w części ukierunkowana na potrzeby aparatu biurokracji a nie potrzeb 

społeczeństwa. Podkreśla się także, że w sektorze publicznym wiele działań jest 

przypadkowych, nieprzemyślanych, nieefektywnych a nawet pozorowanych. W 

kontekście jednak wysokich oczekiwań
22

, jakie wiążą się z przeprowadzaną 

reformą PSZ w Polsce, należy pamiętać o zagrożeniach i obawach, jakie również 

towarzyszyły w reorganizacji niemieckich służb zatrudnienia w kontekście 

partnerstw publiczno-prywatnych
23

. W Polsce należy wziąć pod uwagę owe 

doświadczenia europejskich rynków pracy jak i zagrożenia procesu urynkowienia 

i prywatyzacji polityki społecznej. W naszych krajowych uwarunkowaniach mogą 

to być między innymi: 

 brak wystarczającej kontroli i nadzoru ze strony państwa lub instytucji JST 

(np. nad  prywatnymi agencjami pośrednictwa pracy), 

 wiele nadużyć w postaci niskiej jakości usług i wysokich cen (działanie 

for profit), 

 brak profesjonalnych kadr i zaplecza, 

                                                 
22

 Jak np. zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych, dzięki zniesieniu bodźców do 

rejestracji przez osoby pracujące w szarej strefie i nie poszukujące pracy; zwiększenie 

atrakcyjności urzędów pracy jako instytucji pośrednictwa pracy, zachęcające poszukujące pracy 

osoby o relatywnie wyższym kapitale ludzkim do rejestracji i poszukiwania pracy poprzez PSZ; 

zwiększenie atrakcyjności urzędów pracy jako miejsc rekrutacji pracowników, wzrost liczby ofert 

zgłaszanych do urzędów przez pracodawców – punkt wyjścia dla budowy relacji firmy – PSZ. 
23

 Niemieckie Publiczne Służby Zatrudnienia chciały mieć pewność, że zastosowane metody 

nabywania kompetencji, mierzenia efektywności i finansowania pozwolą na osiągnięcie wysokiej 

jakości usług. Ich program przekroczył wszystkie oczekiwania – udało się znaleźć zatrudnienie dla 

47% uczestników (przy oczekiwanym wskaźniku zatrudnienia 40%),a 3 miesiące później 74% 

spośród nich nadal miało zatrudnienie (Por. Materiał po konferencji „Aktywizacja zawodowa – 

nowe spojrzenie”… op. cit. s. 4). 
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 brak nadal wypracowanych procedur kontroli, monitoringu, ewaluacji i 

audytu przez np. instytucje publiczne, 

 urynkawianie usług społecznych może wywoływać uzasadnione niepokoje 

społeczne i nieść różnorodne zagrożenia, 

 nie zawsze deregulowane usługi przyczyniają się do obniżenia kosztów i 

poprawy jakości, czasami może nastąpić konieczność płacenia za 

wcześniej darmowe usługi, a to może się też wiązać z nałożeniem jakiś 

obowiązków na obywateli,  

 zagrożone mogą czuć się publiczne podmioty i ich kadry (proces 

delegitymizacji funkcji sektora publicznego). 

Na marginesie tych obaw nie ulega wątpliwości, iż pewnych zjawisk 

związanych z urynkowieniem usług rynku pracy nie da się wcześniej czy później 

uniknąć, co potwierdzają też ewaluacje projektów pilotażowych związanych z 

kontraktacją usług rynku pracy. Na przykład ze strony agencji zatrudnienia i 

innych podmiotów prywatnych najpoważniejszym zagrożeniem może być 

nastawienie wyłącznie na zysk, wysokie ceny i odpłatność. Z kolei 

prywatyzowanie usług społecznych może wywoływać uzasadnione niepokoje 

społeczne i nieść różnorodne zagrożenia, nierówny i selektywny dostęp do usług, 

dostarczanie usług tylko tych, które są masowe.  

Powyżej wspomniane uwarunkowania zmiany dotychczasowych 

paradygmatów polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce tworzą swojego 

rodzaju „mapę drogową” tych najważniejszych drogowskazów, przed którymi 

stają ośrodki decyzyjne i kształtujące bezpośrednio tę strategię zmiany 

jakościowej i systemowej w naszym kraju. Dziś jesteśmy w tej komfortowej 

sytuacji, iż możemy szeroko korzystać z doświadczeń europejskich rynków pracy, 

w tym ze sprawdzonego modelu brytyjskiego.  

 

Doświadczenia kontraktacji z Wielkiej Brytanii jako przykład udanego modelu 

partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego 

 

Pierwsze doświadczenia implementacji kontraktacji usług i jej 

efektywności brytyjska polityka społeczna czerpie już od 1979 roku. Podobną 

ścieżkę zmiany paradygmatu organizowania polityki społecznej doświadczała w 
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tym samym czasie administracja prezydenta USA - Ronalda Reagana. Zmiana w 

podejściu do świadczenia usług rynku pracy i pomocy społecznej  polegała na 

przejściu z koncepcji organizowania i dostarczania podstawowych usług 

publicznych przez podmioty państwowe w kierunku obowiązkowych przetargów 

konkurencyjnych  (Compulsory Competitive  Tendering CCT) a następnie  w 

kierunku większej kompleksowości i wielosektorowości przygotowań usług, które 

zawierałyby aranżowanie wielobranżowych umów, tworzenie relacji przy pomocy 

sieci dostaw oraz rozwijanie odpowiedzialnych partnerstw. Te ostatnie obejmują 

partnerstwa z użytkownikami i społecznościami (koprodukcja usług 

użytkowników i wspólnoty). 

Z perspektywy historycznej można zaobserwować, iż proces ten został 

rozpoczęty zmianami w latach 80-tych i 90-tych XX wieku pośród kilku krajów 

OECD, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii po objęciu władzy przez M. Thatcher, 

której Gabinet rozpoczął ograniczanie rozmiarów i wpływów sektora 

państwowego wątpiąc w jego dotychczasową efektywność. Gabinet Thatcher 

bardziej ufał skuteczności  sektora prywatnego i pozarządowego w zapewnianiu 

usług publicznych niż w zbiurokratyzowane instytucje państwowe. Ta zmiana 

doprowadziła do fundamentalnego zwrotu od bezpośredniego reagowania i 

zapewniania usług  publicznych poprzez hierarchicznie funkcjonujące organizacje 

sektora publicznego w kierunku rynku konkurencyjnych podmiotów i relacji 

opartych na kontraktowaniu pomiędzy organizacjami publicznymi a podmiotami 

prywatnymi czy non-profit. 

Ówczesne koncepcje brytyjskiej prawicy okazały się sukcesem, ale  

również dlatego, że nastąpiło połączenie nowej koncepcji kontraktowania i 

dostarczania  usług publicznych z rosnącą krytyką biurokracji w zarządzaniu i 

kulturze organizacji. Koncepcje redukowania wysokich kosztów i słabej 

efektywności funkcjonującego sektora publicznego stały się kluczowym 

argumentem na rzecz obowiązkowych przetargów konkurencyjnych  

(Compulsory Competitive  Tendering CCT), a  liczba dodatkowych badań i analiz 

utwierdzała w swym opisie przekonanie, iż  potencjalnie oszczędniejszym i 

efektywniejszym modelem jest system kontraktacji. 

Ważnym argumentem na rzecz kontraktów i wprowadzenia kultury 

przetargów był ten dotyczący tego, że dzięki tak prowadzonej polityce rząd może 

uniknąć podejrzeń czy oskarżeń o faworyzowanie, nadużycia czy oszustwa 



14 

 

dotyczące konkretnych podmiotów, a otwartość systemu zachęci wszelkie 

zewnętrzne podmioty do większego udziału w rynku, zwiększy konkurencyjność; 

to z kolei będzie się stopniowo przekładać na obniżkę cen, poprawę jakości i 

ostatecznie będzie skutkować większą innowacyjnością konkurujących między 

sobą dostawców usług.  

Ważną strategią polityczną rządu brytyjskiego prowadzącą do zwiększenia 

kontraktacji na zewnątrz sektora publicznego było wprowadzenie mechanizmu 

CCT co wymagało od samorządów, a nieco w mniejszym stopniu od brytyjskiego  

publicznego organizatora i dostawcy usług społecznych i zdrowia NHS  - 

National Health Service i innych publicznych agend, zapraszania do składania 

konkurencyjnych ofert od prywatnych podmiotów na realizację niektórych zadań 

realizowanych dotychczas jako ich zadania własne. Zazwyczaj do czasu reformy 

usługi te były realizowane przez publiczne instytucje lokalne a po reformie  

dotychczasowi wykonawcy publiczni musieli stanąć do rywalizacji z 

zewnętrznymi ofertami z wolnego rynku.  

Z tą zmianą mechanizmu dystrybucji usług związane było ustalenie tzw. 

DSO (Direct Service Organization) - organizacji bezpośredniego dostarczania 

usług, która byłaby odseparowana od wszelkich związków z klientem danej 

usługi. Mechanizm CCT został zresztą wkrótce rozszerzony na inne obszary usług 

społecznych, a kryteria dotyczące procesu przetargowego zostały zaostrzone. 

Było to podyktowane zjawiskiem wygrywania większości ofert przez dostawców 

lokalnych, z tzw. branży. Władza zaczęła podejrzewać, iż dzieje się tak, gdyż 

lokalne i branżowe podmioty były lepiej zorientowane i w procesie konkurowania 

korzystają z lepszej dostępności do informacji lokalnych i branżowych w 

przeciwieństwie do zewnętrznych graczy, stąd poczęto odbierać to jako przejaw 

nieuczciwej konkurencji już na samym starcie reformy. Dostrzeżono także 

niepokojące zjawisko, iż podmioty zewnętrzne rzadko kiedy otrzymywały czy 

wygrywały pełną czy całkowitą realizację zleceń na dostarczanie 

najpowszechniejszych usług, za jakie były odpowiedzialne władze samorządowe.  

W 1992 też roku doszło do ugruntowania pewnych systemowych 

rozwiązań na tle kontraktacji: przede wszystkim wzmocniono wyodrębnienie i 

uzależnienie strony klienta od strony wykonawcy kontraktującego daną usługę, 

dookreślono ramy czasowe dla poszczególnych kroków w procedurze 
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przetargowej, wprowadzono ograniczenia na kwoty, które mogłyby być 

rekompensowane lokalnym dostawcom za ich usługi. 

Podczas gdy konkurencyjność była specyfiką i najważniejszym 

priorytetem konserwatywnych rządów w Wielkiej Brytanii do co najmniej 

początków lat 90-tych XX wieku, to przejście na relacje partnerskie z dostawcami 

usług stało się kluczowym elementem, który w 1995 opisywano na łamach 

rządowego raportu – swoistej Białej Księgi pt. „Setting New Standards” 

(„Wyznaczając nowe standardy”). To poszukiwanie miało na celu rozwój nowego 

podejścia do kształtowania relacji wśród dostawców, które wcześnie raczej były 

zdominowane przez krótko terminowe procedury konkurowania przetargowego.  

Polityczna strategia partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno - 

społecznych z lat 90 XX wieku w tym względzie zmieniły naturę zamówień 

publicznych w Wielkiej Brytanii oraz stworzyły podwalinę do kształtowania się 

relacji pomiędzy jednostkami samorządowymi a dostawcami usług. Odchodząc 

od modelu silnie rynkowego konkurowania podmiotów w ramach CCT w 

kierunku partnerskiej współpracy z wykonawcami usług okazało się, że można 

zbudować społeczny kapitał, zwiększyć też społeczną spójność i solidarność przy 

jednoczesnej redukcji kosztów transakcyjnych  oraz podwyższeniu wydajności i 

polepszeniu wyników kontraktowanych usług. Nawiązując do definicji kapitału 

społecznego, możemy w tym kontekście mówić o kompleksie zasobów 

obejmujących: „normy i sieci współpracy ułatwiające wspólne działania dla 

osiągnięcia wzajemnych korzyści. Badania nad kapitałem społecznym wskazują 

bowiem, iż wzrost interakcji i wymiany prowadzą do rozwoju większego zaufania 

oraz stworzenia norm i sankcji, które obniżałaby koszty transakcyjne; zwiększenia 

dostępu do zasobów wśród członków kooperujących sieci, silniejszej tożsamości 

zasobów, które budują poczucie przynależności i bardziej identyfikują się z 

wykonywanymi działaniami, mają też pozytywne skutki w samym społeczeństwie 

poprzez zachęcenie do partycypowania i budowania większych więzi społecznych 

. 

Od 1997 roku,  nowa ekipa rządząca w Wielkeij Brytanii -  laburzystów i 

premiera Tony Blaira - w swej polityce zaczęła stawiać większy nacisk na 

partnerskie i kooperacyjne podejście, a modernizacyjna kiedyś idea CCT 

(obowiązkowych i konkurencyjnych przetargów) została zastąpiona przez nową 

koncepcję  „Best Value” (O Najlepszą Wartość). Rozszerzeniem prywatnej 
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inicjatywy finansowej (PFI) stało się partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i 

partnerstwo publiczno-społeczne (PPS), a także nowe podejście do kontraktacji, 

które skutkowało pojawieniem się rozszerzonej i bardziej zdywersyfikowanej 

palety usług.  

W kontekście takich spraw jak bezrobocie i dezaktywizacja,  jakość życia 

grup defaworyzowanych i podobne problemy socjalne sprawiły, że wypracowane 

sieci relacji w większym stopniu miały umożliwiać danym interesariuszom 

pogłębienie i zaciśnięcie współpracy aby jasno móc nakreślić podstawowe cele do 

osiągnięcia, które odzwierciedlałyby problemy danej społeczności. Na przykład  

partnerskie relacje dostawców usług miały ułatwić bliższe zaangażowanie 

pomiędzy rządowymi jednostkami, zarejestrowanymi charytatywnymi 

organizacjami, a także szkołami i społecznościami we wdrażaniu lokalnych, 

środowiskowych projektów, także tych dotyczących strategii rynku pracy.  W 

ramach tego schematu partnerstwa współpracujący ze sobą interesariusze mają 

wymieniać ze sobą informacje, ustalać wskaźniki działania, tworzyć wspólne 

raporty na temat postępu realizowanych projektów środowiskowych, i w końcu 

propagować dobre praktyki aby osiągnąć lepsze warunki dla swojego otoczenia. 

Podobnie w przypadku wypracowania przez rządową agendę efektywnego 

działania pomocy dla bezrobotnych w celu polepszenia jakości życia dla osób 

wykluczonych odbywa się to również na drodze ustalenia współzależnych relacji 

pomiędzy „Buying Solutions” („Nabywanie  Gotowych Rozwiązań”)  

departamentami rządowymi, radami samorządowymi, jedną z największych sieci 

organizacji charytatywnych pomocy wykluczonym. Dzięki takiemu 

kompleksowemu podejściu do rozwiązywania problemów, dobre i pełne zaufania 

relacje tym bardziej zachęcają do dzielenia pomiędzy siebie i koordynowania 

informacji dotyczących realizowania i zachowania wymaganych standardów 

jakości, ułatwiania dostępu do powszechnych strategii pomiędzy interesariuszami  

i motywują do wspólnego działania dla osiągania wspólnego celu. 

 Interesujące jest, że w Wielkiej Brytanii sektor publiczny tylko w okresie 

2003-2004 wydał około 150 miliardów funtów (13 procent PKB) na 

zrealizowanie produkcji usług w oparciu o przetargowe procedury zamówień 

publicznych (szerokiego zakresu produktów i usług, począwszy od artykułów 

papierniczych po wielkie projekty budowlane - szkoły i szpitale, a także kompleks 

usług społecznych, w tym usług rynku pracy, usług opiekuńczych). Wzrost w 
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kontraktowaniu usług, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla sektora 

publicznego, oddaje częściowe przejście od dominującej sprzed 1979 roku formy 

zapewniania usług w oparciu o wewnętrznie funkcjonującą biurokrację do 

alternatywnych form ich zapewniania.  

Komplementarne ewaluacje i wyniki testowania rynków i quasi-rynków w 

kontraktacji usług publicznych / społecznych (centralnych i samorządowych) 

doprowadziły w Wielkiej Brytanii do następujących wniosków: 

- należy utrzymać dostarczanie usług wewnętrznie w ramach lokalnej 

branży; 

- należy kontraktować usługi z udziałem prywatnego sektora 

zleceniobiorców; 

- należy kontraktować usługi z trzecim sektorem (wolontariat, 

stowarzyszenia); 

- należy stosować „mieszaną gospodarkę dobrobytu i model welfare 

pluralism / welfare mix  tj. połączyć usługi w oparciu o te trzy wcześniejsze 

sektory  wykonawców, które wzajemnie się uzupełniają.  

Historycznie rzecz analizując głównym dylematem brytyjskiej polityki 

społecznej był ten dotyczący modelu kontraktacji - czy ma to być model bazujący 

o współpracę międzysektorową  czy o konkurowanie między usługodawcami. 

Tradycyjna brytyjska polityka zamówień odzwierciedla konkurencyjne podejście, 

i do słów kluczy brytyjskiego procesu zamówień publicznych możemy zaliczyć – 

jakość, odpowiednią wartość pieniądza (do wymaganej ceny), zrównoważony 

rozwój. W sferze sektora publicznego definicja tych trzech „słów kluczy” nie jest 

jednak jednoznaczna. Wartość pieniądza jest w istocie balansowaniem między 

kosztem a jakością usługi, i może być tylko odpowiednio uzależniona od 

uwzględnienia natury kontraktu, oczekiwań interesariuszy oraz dostępnych 

zasobów. Środki, dzięki którym wartość danego pieniądza ma być osiągnięta, są 

wciąż źródłem szerokiej dyskusji. Domberger i Jensen odkryli na przykład 

prawidłowość, iż poszukiwanie ekonomicznej efektywności za pomocą 

konkurencyjności mogłoby obniżyć koszty i poprawić jakość usług publicznych. 

Walsh wskazywał, iż ma to miejsce nie tylko dzięki samej istocie 

konkurencyjności, ale głównie dlatego, iż nastąpił wzrost uwagi co do jakości 

poprzez monitorowanie procesu realizacji usługi, dokładną i spodziewaną 

kontrolę oraz nacisk na standardy. Z kolei Coldwell i inni obserwatorzy 
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kontraktacji argumentują, iż wiele można przytoczyć przykładów kontraktacji czy 

specyfikacji przetargowej, które utrudniają rozwój rynkowej konkurencyjności 

począwszy od nieprawidłowych schematów przetargowych wykluczając 

dostawców usług po chaotyczne praktyki, które doprowadzają finalnie do 

marnowania czasu i rozpraszania się wykonawców. Sugerują więc, iż to może 

formować oczekiwania w podejściu do procedury przetargowej, gdzie bardziej 

chce się wynagradzać  „doskonałość” wykonawcy, aniżeli oferowaną 

„zawartość”. Co więcej, przekonują także, iż przygotowywanie rynku do 

konkurencyjności oznacza często zorganizowanie kluczowych relacji z dostawcą,  

a to oznacza, iż nie można ich zaaranżować w sposób seryjny tj. kontrakt za 

kontraktem. Stąd należy porzucić koncepcję „jednego najlepszego 

zleceniodawcy” dla poszczególnych kontraktów, a zamiast tego rozpoznać jak 

zorganizować wykonawców usług w ramach zakresu danego portfela w oparciu o 

rynkowe powiązania między nimi .   

Odejście od typowego paradygmatu konkurencyjności w kierunku 

większej kooperatywności i współpracy w Wielkiej Brytanii ma już także 

wieloletnie tradycje - było to zapoczątkowane już w Białej Księdze z 1995 roku, 

gdzie wobec strategii zamówień ustosunkowano się następująco: „połączenie 

konkurencyjności ze współpracą jest drogą optymalną” . Polityka laburzystów od 

1997 w ramach której ustalono konieczność elementu konkurencyjności 

współgrającego z wymaganymi regulacjami odzwierciedla ten nacisk na wzrost 

współpracy poprzez partnerstwo między sektorem prywatnym a sektorem 

organizacji trzeciego sektora. Po partnerstwa z sektorem prywatnym sięga się  

coraz chętniej, szczególnie w formule PPP (Partnerstwa Publiczno - Prywatnego) 

aby sfinansować  duże projekty infrastrukturalne jak: londyńskie metro czy usługi 

dostawcze, ale także w usługach rynku pracy i w usługach socjalnych.  

Warto podkreślić, że również Komisja Europejska promuje zarówno 

podejście konkurencyjności jak i współpracy. Konkurencyjność znalazła się 

głównym elementem jej polityki zamówień publicznych, włącznie z dyrektywą 

przepływu i dostępności usług, czego celem jest przełamanie barier zwłaszcza dla 

usług transgranicznych między członkami wspólnoty EU tak, aby dostawcy usług 

– zwłaszcza średniej i małej wielkości- mogli bez przeszkód  zakładać swoje 

biznesy i dostarczać usługi na terenie innych państw członkowskich. Mimo 

implementacji takiego podejścia Unia Europejska propaguje także podejście 



19 

 

bazujące na współpracy, sugerując, iż dialog pomiędzy wykonawcą a klientem 

powinien być większy, a większa współpraca między różnymi stronami usług 

społecznych może ograniczyć koszty na przykład poprzez identyfikowanie i 

niwelowanie niedociągnięć w danej sieci usług;  może poprawić też pozycję 

rynku usług czy wykorzystanie zasobów skutkując większymi zyskami bez 

konieczności skupienia się tylko na konkurowaniu. Ten rodzaj dialogu pomiędzy 

dwoma podejściami służy eksponowaniu ich zalet poddając je niejako swoistej 

weryfikacji przy wzięciu pod uwagę zakresu usługi i specyfikacji zapytania 

ofertowego. 

Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne czy to w konwencjonalnej 

formie finansowania  publicznych wydatków czy to w formie prywatnych PFI 

(Prywatnej Inicjatywie Finansowej) staje się coraz popularniejszym modelem, 

dzięki któremu władza realizuje bardzo często swoją politykę publiczną, w tym 

społeczną. Tony Bovaird przeanalizował trzy rodzaje przypadków, aby pokazać 

jak rynkowe powiązania zmieniły się w kontekście  zróżnicowanego środowiska 

interesariuszy w ramach procesu zamówień publicznych, gdzie każdy z tych 

opisywanych przypadków reprezentuje określoną formę  podejścia do zamówień 

publicznych jaka wyłania się z nich. Możemy mówić o trzech rodzajach 

partnerstw: 

- kontraktacja relacyjna (partnerstwo relacyjne), 

- partnerstwo w ramach zamówień (partnerstwo realizacyjne), 

- dystrybuowana reglamentacja. 

Przejście w kierunku partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-

społecznych nie odbywa się bez kosztów, zwłaszcza w kontekście zamówień 

publicznych. Decyzyjne jednostki rozdysponowywania usług publicznych winny 

posiąść kompetencje orientowania się w zależnych powiązaniach wśród 

konsorcjów dostarczających usługi i stających do przetargów. 

 

Studium przypadku modelu kontraktacji usług. Północno-irlandzki 

pilotażowy projekt zatrudnienia. 

Irlandia Północna historycznie zawsze była dotknięta większym 

bezrobociem aniżeli inne regiony Zjednoczonego Królestwa. W 2002 Nowa 

Polityka Zamówień Publicznych w Irlandii |Północnej obejmowała również 

pilotażowy projekt prozatrudnieniowy, który miał dać możliwość wyrównania 
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nierówności zatrudnieniowych poprzez wykorzystanie wysokiego poziomu 

sektora infrastrukturalnych inwestycji publicznych oraz zamówień wysokiej 

jakości dóbr i usług w regionie. Warunkiem było włączenie do wybranych umów 

kontraktacji dotyczących zwłaszcza budownictwa i sektora usług deklaracji 

podmiotów zobowiązujących się do zapewnienia polityki społecznej i 

przedstawienia planu zatrudnienia; a dotyczył on  nakreślenia rozwiązań, które 

pozwoliłyby zrekrutować aktywnie i skutecznie osoby z grupy docelowej czyli 

bezrobotnych pozostających poza zatrudnieniem przez długi okres czasu. Obok 

nagrody w postaci wygranego kontraktu istniało wymaganie od zwycięskiego 

podmiotu implementacji oczekiwanych propozycji społecznych. Monitoring tego 

pilotażowego projektu odbywał się w okresie dwóch lat – od lipca 2003 do lipca 

2005, a podsumowująca ewaluacja została przedstawiona we wrześniu 2005r. 

Ten pilotażowy projekt doprowadził do zrekrutowania 51 nowych 

pracowników z grupy docelowej, z czego 46 pracowników pozostało u 

kontraktorów. Ci którzy porzucili zatrudnienie przynajmniej uzyskali nowe 

doświadczenie zawodowe, z czego korzystali w innych kontekstach. Stworzenie  

miejsc zatrudnienia zostało zrealizowane przy stosunkowo niewielkim 

dodatkowym koszcie. Średni koszt stworzenia miejsc pracy podczas ewaluacji 

wyniósł 900 tys. funtów, gdzie z kolei średni wskaźnik dla tej branży wynosi 1 

mln funtów. 

Wypracowany w tym projekcie plan procesu zatrudnienia bardzo szybko 

zakorzenił się i stał się wkrótce trwałym elementem kultury kontraktacji z 

podmiotami władzy pośród podmiotów branży budowlanej uczestniczących w 

kontraktacji. Raport sondażowy, który wydano i przekazano wszystkim 

podmiotom kontraktacji na koniec projektu pokazał, iż prawie 2/3 było 

przekonanych, iż włączenie planu zatrudnienia jako istotnego planu kontraktu nie 

odwiódł ich od kontynuowania udziału w procedurze przetargowej. Procedury 

kontraktacji okazały się funkcjonować z powodzeniem.  

Państwowe przedsiębiorstwo północnoirlandzkiego systemu kanalizacji i 

regulacji wody „The Water Service” również można wymienić jako przykład 

dobrych praktyk kontraktacji, gdzie w ramach pilotażu zatrudniono 13 osób z 

docelowej grupy długoterminowych bezrobotnych, a koszt projektu wyniósł 720 

tys. funtów. W ramach tego pilotażu kontraktowania usług można było dostrzec 

wyraźne zaangażowanie w projekcie wszystkich gremiów zarządczych 
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organizacji. Kierownicy projektu byli w pełni zaangażowani i poinformowani, 

wszystkie raporty wynikające z kontraktacji usług były zaakceptowane przez 

podmioty zlecające i przedstawiane jako dobre praktyki. 

 

Zakończenie 

Kontraktacja usług społecznych, w tym rynku pracy jest stosowanym w 

wielu państwach instrumentem realizacji zadań publicznych. Kontraktację stosuje 

się z różną dynamiką, ale jest ona obecna we wszystkich państwach UE. 

Prekursorem podejścia kontraktowego byli Brytyjczycy, dlatego w artykule 

odniesiono się do doświadczeń tego państwa. Tłem teoretycznym dla kontraktacji 

jest model wielosektorowej polityki społecznej, który zyskuje na znaczeniu nawet 

w państwach uznawanych do niedawna za państwa ze zmonopolizowanym 

modelem usług dostarczanych przez sektor publiczny (Szwecja czy Finlandia). 

Oczywistym jest, że pomimo często radykalnych deklaracji niektórych rządów na 

świecie na temat polityki kontraktacji trudno dostrzec jest wciąż masową skalę 

transferu  dostarczania usług z sektora publicznego do sektora prywatnego. Tam 

gdzie mamy model dostarczania usług społecznych i rynku pracy przez podmioty 

prywatne, to można zauważyć pewne elementy obniżenia kosztów jak i 

polepszenia jakości i efektywności usług. To jednak musi być widziane w całym 

kontekście podwyższonych kosztów transakcyjnych i przypadków niekiedy 

niepowodzeń w realizacji kontraktu czy też elementów nierównego traktowania 

dotykającego zwłaszcza podmiotów i pracowników sektora publicznego.   

Z adoptowanych na grunt Polski przeobrażeń wynikają liczne 

konsekwencje, które trzeba dostrzegać w kontekście  ostatniej nowelizacji ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz podjętych przez MPiPS 

programach pilotażowych
24

 dotyczących kontraktacji i zbliżenia współpracy PSZ 

z agencjami pracy, rynkiem komercyjnym, ale i z trzecim sektorem. Niewątpliwie 

takiemu podejściu sprzyjają takie zjawiska społeczno-ekonomiczne jak 
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 Takimi rządowymi programami o regionalnej specyfice,  które już się zakończyły, były m.in. 

„Partnerstwo dla pracy” – pilotaż testujący model kontraktacji aktywizacyjnych w trzech 

województwach (mazowieckim, dolnośląskim i podkarpackim) oraz projekt pn. „Express do 

zatrudnienia” – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” realizowany również w dość 

specyficznym dla bezrobocia województwie podkarpackim. A także przede wszystkim realizowany 

powszechnie w kraju tzw. PAI – Program Aktywizacja i Integracja oraz pilotażowy program 

włączający absolwentów i grupę młodych wchodzących na rynek pracy – „Twoja Kariera – Twój 

Wybór”; także Projekt „Kadry dojrzałe do zmian” realizowany przez bit. polska, WSP im. Janusza 

Korczaka, PUP w Strzelcach Opolskich i PUP w Opolu.  
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urynkowienie polegające na wprowadzeniu quasi-rynków wewnętrznych do 

sektora usług społecznych. Uwalnia to konkurencję pomiędzy podmiotami, a 

państwo jako dotychczasowy „monopolista” tych usług wycofuje się na rzecz 

lepszych, praktyczniejszych i efektywniejszych podmiotów
25

.  

Po pierwszych, niewątpliwie cennych doświadczeniach kontraktacji usług 

aktywizacyjnych w polskiej polityce rynku pracy należy wyciągnąć wnioski co do 

dalszego rozwoju modelu kontraktacji i budowania modelu partnerstw publiczno 

– prywatnych i publiczno-społecznych. Jest oczywistym, że przy rosnących 

potrzebach i oczekiwaniach społeczeństwa samo państwo i sektor publiczny nie 

będzie w stanie sprostać wyzwaniom związanym z produkcją i dostarczaniem 

usług. Aspiracje Polaków rosną szybciej aniżeli możliwość zaspokajania potrzeb 

przez publiczne instytucje polityki społecznej dlatego też dzielenie się 

odpowiedzialnością pomiędzy różne podmioty z poszczególnych sektorów jest 

koniecznym wyzwaniem na przyszłość. Reforma MPiPS za którą odpowiadał 

minister Jacek Męcina nie była być może doskonale przygotowana i wdrożona, 

ale trzeba jednak podkreślić, że obok polityki rodzinnej i senioralnej stanowiła 

ważny, pozytywny aspekt próby zreformowania jednego z systemów polskiej 

polityki społecznej, który nie jest specjalnie efektywny i skuteczny. Takiej próby 

reformy nie podjęto na przykład w systemie pomocy społecznej, który od wielu 

lat jest spetryfikowany niemocą urzędników i decydentów.  

Konkluzją może być konstatacja, że w krajobrazie polskiej polityki rynku 

pracy powinna być przestrzeń dla prywatnych i społecznych dostawców usług. 

Sugerują to modele teoretyczne, ale też praktyka i doświadczenie wielu państw 

europejskich. Partnerstwu publiczno - prywatnemu i publiczno-społecznemu 

powinna służyć mądra i transparentna kontraktacja, która powinna zakładać 

przede wszystkim osiąganie rezultatów merytorycznych a nie formalnych 

„pseudo-wskaźników” czy „pseudo-rezultatów”.    

 

 

 

                                                 
25 Ponadto takie tendencje komercjalizacji usług społecznych są warunkowane poprzez coraz 

powszechniejszy CSR jako aktywność społeczną prywatnych firm w duchu 

współodpowiedzialności za dobrobyt społeczny oraz gospodarkę społeczną - działalność rynkową 

przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni na rzecz osób wykluczonych społecznie. 
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